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0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

Във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон, Общинското ръководство извърши необ-
ходимите организационни действия по зимното поддържане на пътищата на територията на 
общината, включващи мероприятия по снегопочистване и опесъчаване на третокласните и 
общински пътища в общината. Изготвен е и утвърден от кмета на общината План за под-
готовка и дейности при зимни условия в община Сатовча за периода месец ноември 2019 – 
месец март 2020 година.  С нарочна заповед на Кмета на общината са определени районите и 
пътните отсечки, които ще се снегопочистват и опесъчават. За район Кочан, включващ пътна 
отсечка разклон на м. “Казаня” до Ваклиново – Кочан – Жижево, контрол по изпълнението 
на заповедта е възложена на кмета на село Кочан. За район Слащен, включващ пътна отсечка 
Вълкосел – Слащен, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта е възложена 
на кмета на село Слащен. Отговорник за отсечка Годешево –Туховища е кметът на село 
Годешево. Отговорник за отсечка Туховища – Слащен е кметът на село Туховища. За район 
Сатовча отговорник за пътна отсечка разклон за село Фъргово – село Фъргово е кметът на 
село Фъргово. Отговорник за отсечка м.”Караманица” – село Плетена е кметът на село Пле-
тена. Отговорник за отсечка разклон Долен – село Долен е кметът на село Долен. Отговор-
ността и контрола по изпълнението на заповедта за район Сатовча е възложена на кметовете 
на селата Фъргово, Долен, Плетена и Димитър Неделчев –специалист „Гражданска защита” 
при Общинска администрация - Сатовча. За район Осина, включващ пътна отсечка разклон 
Осина – село Осина, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта е възложена 
на кмета на село Осина. За район Крибул, включващ пътна отсечка разклон Крибул - село 
Крибул, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта е възложена на кмета на 
село Крибул. В изпълнение на заповедта кметовете по населени места носят отговорност 
за състоянието на пътищата, както и се задължават да дават информация за пътната об-
становката на дежурния по Общински съвет за отбрана на тел. 07541 2066, село Сатовча. 
Цялостната организация, отговорност и контрол за изпълнение на заповедта са възложени 
на Илхан Карагьозов - директор дирекция при Общинска администрация. Определени са 
лицата, които ще извършват снегопочистването и лицата, които ще опесъчават. Определени 
са депата за складиране на пясък и сол, както и лицата ангажирани с товаренето на матери-
алите за опесъчаването. Съгласно изискванията на Закона за пътищата и Програмата за под-
готовка и дейности при зимни условия в община Сатовча приоритетно ще бъдат почиствани 
пътищата водещи до подстанции, трафопостове, учебни заведения, пречиствателни станции 
за питейни води и предприятия, както и до места за оказване на помощ на лица, нуждаещи 
се от спешна медицинска помощ. След почистване на междуселищните пътища, ще бъдат 
снегопочиствани и опесъчени главните и оживени улици в населените места. На стръмните 

В ООб б

Във връзка с проекта „Модерна и интерак-
тивна класна стая чрез творчество и педа-
гогически иновации“, Програма „Еразъм+“, 
Ключова дейност 1, Училищно образование, 
и по повод 150 години от създаване на Пери-
одичната таблица, г-жа Нели Бурова – стар-
ши учител по химия и опазване на околната 
среда, проведе иновационни уроци по химия 
с учениците от 9-б клас.
Целите на дейностите бяха:
• Да се затвърди подредбата на химичните 

елементи според техния атомен номер, на-
правена от Д. И. Менделеев през далечната 
1869 г.;

• Да се изработи иновативен модел на Пе-
риодичната система, спазвайки структурата 
на класическия ѝ вариант, който дава инфор-
мация само за практическото приложението 
и значение на химичните елементите;

• Учениците да осъзнаят значението на 

Периодичния закон, не само за развитието 
на науката химия, а и като основен закон в 
естествознанието.
Очаквани резултати:
• Учениците да разберат, че образованието 

е способност да правиш разлика между това, 
което знаеш и това, което не знаеш;

• Изпълнявайки конкретните и интересни 
задачи, учениците да осъзнаят, че химията 
е навсякъде около нас, тя е част от нашето 
ежедневие;

• Чрез изследване и търсене на конкретна 
информация, да се повиши мотивацията им 
за учене.
Първият час, учениците обобщиха делото 

на Менделеев. Чрез разглеждането на кон-
кретни примери си припомниха, че класифи-
кацията на химичните елементи е направена 
според техния атомен номер, електронна кон-
фигурация и повтарящи се химични свойства.

ИНОВАТИВНА ПЕРИОДИЧНА СИСТЕМА В ОБУЧЕНИЕТО
ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПО ПРОЕКТ, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“   

участъци от улиците, по банкетите са осигурени купчини с пясък, ко-
ито ще се използват при нужда. Собствениците на фирми, търговски 
обекти и жилищни сгради са длъжни да почистват тротоарите и пеше-
ходните пътеки около обектите им, напомнят от Общинското ръковод-
ство. За снегопочистването през предстоящия зимен сезон ще работят 
единадесет (11) трактора, снабдени със снегорини, шест (6) автомо-
била за опесъчаване, три багера за товарене и 18 човека опесъчители. 
При необходимост ще бъде наета допълнителна техника и работна 
ръка за създаване на нормални условия за работа и придвижване на 
жителите и гостите на общината. Пътищата на територията на общи-
ната са местни (общински) и пътища от трети клас ( републикански). 
Пътищата от трети клас, каквито са отсечките: Гоце Делчев - Дряново 
– Сатовча – Доспат и отсечката Гоце Делчев – Абланица – Боголин 
- Вълкосел– Фъргово – Сатовча се поддържат от Областно пътно Уп-
равление гр.Благоевград, чрез определена от тях поддържаща фирма.

Използвайки мисълта на италианския химик Марко де Виво - „Това 
е азбуката, която ни позволява да общуваме със света около нас и ни 
дава възможност да създадем много лекарства, метали и нови веще-
ства“, г-жа Бурова въведе идеята за изработване на „визитна картич-
ка“ на елементите.
Класическият вариант на системата може да се използва, за да се 

направи обща характеристика на химичните елементи, да се предвиди 
техния химичен характер, както и поведението на техните прости ве-
щества и съединения.
Иновативната Периодична система ще покаже за какво може да се 

използват елементите, какво се прави от тях, в кои важни процеси 
участват, информация която би предизвикала интерес и любознател-
ност към предмета химия.
Учениците бяха разделени на 4 групи, като всяка от тях изработи по 

10 „визитни картички“. 
Идеята бе приета много радушно от самите деветокласници и с го-

лямо желание се впуснаха в търсене на конкретната информация.
Използвайки въображението си, както творческите си и креативни 

умения, те сътвориха нещо, което учуди и самите тях.
Материалите за изработката на всяка визитка бяха закупени от учи-

лището, а ролята на преподавателя - г-жа Бурова се изразяваше само в 
наблюдение на работата и проверка на откритата научна информация. 
Учениците нарекоха своето творение шеговито - „Периодичната 

система на СУ Сатовча“.
Практическата работа в часовете по химия и опазване на околната 

среда, както и работата по групи, е предпочитан метод за по-лесно и 
забавно усвояване на информацията от самите ученици. 



Китаец си татуирал Китаец си татуирал 
известна българска известна българска 

поговорка! поговорка! 

 25 Ноември 2019, Понеделник,
 Международен ден срещу насилието над жени 
Отбелязва се от 1999 г. с резолюция 54/134 на 

Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г. 
От 1981 г. до 1999 г. е отбелязван от активисти на 
женски организации. Годишнина от убийството 
/1960/ в Доминиканската република на трите сестри 
Патрия, Минерва и Мария Мирабал, политически противници на диктатор-
ския режим на Рафаел Трухильо (16 август 1930Ц30 май 1961) /1891-1961/. 

Ден на св. Климент Охридски 
На този ден Българската православна църква отда-

ва почит на Свети Климент, архиепископ Охридски, 
първоучител на българския народ. Денят е и патронен 
празник на Софийския университет. Климент Охридски  
един от най-значимите автори на старобългарски език, 
той пише жития, похвални слова, църковни химни, 
превежда църковни текстове.

26 Ноември 2019, Вторник,
 Ден на хранително-вкусовата промишленост 

Организатори са Българска асоциация за хранителна и питейна индустрия 
(БАХПИ) и Съюзът по хранителна промишленост (СХП) към Федерацията 
на научно-техническите съюзи /ФНТС/. 

27 Ноември 2019, Сряда, 
Годишнина от подписването на Ньойския договор 
Годишнина от подписването през 1919 г. в Париж 

на Ньойския мирен договор. Договорът се налага на 
България от силите на Съглашението след поражението 
й в Първата световна война (1914-1918). От страна на 
България договорът е подписан от министър-председа-
теля Александър Стамболийски. Влиза в сила на 9 август 1920 г. С подпис-
ването на Ньойския договор от България е откъсната площ от 11 278 кв. км. 
с българско население. От България се откъсват Южна Добруджа, Западните 
покрайнини - Царибродско, Босилеградско, Струмишко и Беломорска Тракия. 
На страната се налагат тежки репарации на обща стойност 2 милиарда и 
250 милиона златни франка, платими за 37 години при лихва от 5 процента. 
България се лишава и от правото да поддържа собствена армия, военен флот 
и авиация, като въоръжените й формации не трябва да надвишават 20 хиляди 
души доброволци.

 29 Ноември 2019, Петък,
 Международен ден за солидарност 

с палестинския народ 
Отбелязва се от 1978 г. с резолюция 

32/40В на Общото събрание на ООН 
от 2 декември 1977 г. и във връзка с 
резолюция 181 (тт) по въпросите на 
Палестина от 29 ноември 1947 г.

 30 Ноември 2019, Събота, 
На 30 ноември имен ден празнуват всички, които носят името: Андрей (оз-

начава - мъжествен), Андриан, Андриана, Андриян, Андрея, Андро, Храбър, 
Храбрин, Силен, Дешка, Първан.

1 Декември 2098, Неделя,
Празник на Военномедицинска академия София, 
Празникът на академията е определен съгласно чл.3, 

ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на 
ВМА, приет с ПМС 168/2 юли 2009 г. На този ден през 
1891 г. влиза в сила Заповед 439 от 19 ноември 1891 г. 
на военния министър полк. Михаил Савов за създаване 
на Софийска обща гарнизонна болница. За първи начал-

ник е назначен д-р Георги Золотович, лекар на Военното училище, участвал в 
изготвянето на законопроекти за здравеопазването и един от основателите на 
Българския лекарски съюз. От 1 януари 1893 г. до края на 1918 г. тя съществува 
като Първа софийска дивизионна болница със 100 войнишки и 10 офицерски 
легла. По време на Балканската война (1912-1913) Първа софийска дивизи-
онна болница работи като клон на Разпределителната болница в София. През 
1946 г. се създава ново медицинско учреждение за военните чинове в София 
- Общовойскова поликлиника, която първоначално е самостоятелно лечебно 
учреждение, но от юли 1950 г. болницата и поликлиниката се обединяват в Об-
щовойскова болница с поликлиника. През 1954 г. на базата на съществуващия 
от 1945 г. Общовойскови хигиенен институт в Овча купел се създава Научно-
изследователски военномедицински институт. На 12 август 1960 г. с Постано-
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 22.11.2019 г.
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Възрастна жена живеела сама. Тя искала да 
прекопае градината си, за да посади картофи, 
но тази работа била вече  твърде тежка за нея. 
Единственият син, на когото можела да разчита, 
бил в затвора. Затова написала писмо, в което 
изплакала болката си.
Мили сине,
Тъгувам по теб. Много ми е тежко откакто си 

в затвора, няма кой да изкопае лозето, няма 
кой да засади картофите
Мила мамо,
И ти ми липсваш. Лозето по-добре въобще не 

го копай, че за това, дето ще го намериш ще 
ми лепнат поне още 20 години, че и теб ще те 
вкарат при мене.

Мили сине,
С писмото ти дойдоха някакви полицаи. Изко-

паха цялото лозе, нищо не намериха.
Мила мамо,
Каквото можах да направя оттук – направих. 

Засади си картофите сама!

ПРИТЧА: ВИНАГИ ИМА НАЧИН ДА ПОМОГНЕШ 

вление 196 на Министерския съвет се създава Висш военномедицински институт (ВВМИ), 
който включва Научно- изследователския военномедицински институт, Общоармейската 
болница и Отдела за военномедицинската подготовка към Медицинско управление при 
Министерство на народната отбрана. На 7 април 1989 г. с Указ 546 на Държавния съвет се 
създава Военномедицинска академия (ВМА) към Министерство на отбраната като единен 
лечебен и учебно-научен комплекс със задача да развива военномедицинската наука и да 
провежда обучение, специализация и усъвършенстване на военномедицинските кадри. 
Тогава тя обединява ВВМИ, Обединен авиомедицински научноизследователски институт, 
Военноморска болница - Варна, и Първа клинична болница „Д-р К. Хавезов“ (Клинична 
база „Лозенец“) в София. В структурата на ВМА влизат пет многопрофилни болници за 
активно лечение в София, Пловдив, Варна, Плевен, Сливен, три болнични бази за рехаби-
литация и профилактика в Банкя, Хисар и Поморие, медицински пунктове в поделенията 
на Българската армия и специализирани звена.

 
КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТИ 2020 НА БНБ 

Краен срок: 9 декември 2019 г.
Ще бъдат предоставени:
- Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, 

обучаващи се за придобиване на образователно-
квалификационна степен (ОКС) „магистър”.

- Една стипендия от 800 лв. месечно за лица, 
обучаващи се за придобиване на образователна и 
научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти).
Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца.
Изисквания към кандидатите са: трябва да са български граждани, към датата на 

кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или 
студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на „магистър“, в акредитирани 
висши училища или академични институти в страната или чужбина, с подходящи за 
БНБ специалности.

ВКЛЮЧЕТЕ  СЕ  В  КОНКУРСА  -  ЧАСТ  ОТ  СПЕЦИАЛНАТА 
ИНИЦИАТИВА  НА  CARTOON NETWORK СРЕЩУ

ТОРМОЗА МЕЖДУ ДЕЦА „ИМАШ СИЛАТА – БЪДИ ПРИЯТЕЛ“  
Краен срок: 8 декември 2019 г.
Конкурсът е творческото състезание за класове. Вашата за-

дача е да направите „колаж на най-добрите приятели“, заедно 
с вашия клас. Това означава всеки един от вас да нарисува 
най-добрия си приятел и да съберете рисунките в една обща 
творба/колаж – голям 70х100см. А учителят ви трябва да 
изпрати снимка на дизайна и данните си на имейла ни.
Състезанието е отворено за всички учители и възпитатели, 

които обучават клас от максимум 35 деца на възраст 5 – 15 г.
Всеки учител/ възпитател се записва за участие в състеза-

нието от името на класа.



условията на ІІІ категория труд са уредени в чл. 68 от 
КСО. Съгласно чл. 68, ал. 3 от КСО в случай че лицата 
нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 
2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване 
на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете 
и най-малко 15 години действителен осигурителен 
стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава 
от първия ден на всяка следваща календарна година 
с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст. 
Правото на пенсия по чл. 68, ал. 3 КСО е също право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, поради 
което считаме, че когато работникът или служителят 
е придобил право на пенсия на това основание, ра-
ботодателят е длъжен да му изплати обезщетение по 
чл. 222, ал. 3 КТ. Когато работникът или служителят 
е работил при един и същ работодател през послед-
ните 10 години от трудовия си стаж, той има право 
на обезщетение за срок от 6 месеца.

Въпрос: През месец март 2020 г. ще навърша 66 го-
дини и 6 месеца. Разбрах, че мога да се пенсионирам 
тогава, въпреки недостатъчен стаж. Въпросът ми 
е при условие ,че имам над 10 години стаж в инсти-
тути под шапката на министерство на културата, 
имам ли право на 6/8 заплати обезщетение в този 
случай или щом нямам достатъчен стаж, няма да 
получа обезщетение.
Отговор на МТСП: В чл. 222, ал.3 от Кодекса 

на труда /КТ/ е предвидено, че при прекратяване на 
трудовото правоотношение, след като работникът 
или служителят е придобил право на пенсия за оси-
гурителен стаж и възраст, независимо от основанието 
за прекратяването, той има право на обезщетение 
от работодателя в размер на брутното му трудово 
възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил 
при същия работодател през последните 10 години от 
трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брут-
ното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. 
Според ал. 4 на чл. 222 от КТ, алинея 3 се прилага и 
когато при прекратяване на трудовото правоотношение 
работникът или служителят отговаря на условията за 
отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст 
в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално 
осигуряване /КСО/. Съгласно чл. 68а, ал. 2 от КСО, 
лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по 
чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират 
до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 
1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се 
изплаща в намален размер пожизнено. В чл. 68, ал. 3 
КСО е предвидено, че в случай че лицата нямат право 
на пенсия по ал. 1 и 2 /на чл. 68/, до 31 декември 2016 г. 
те придобиват право на пенсия при навършване на въз-
раст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-
малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 
31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия 
ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца 
до достигане на 67-годишна възраст. Съгласно чл. 15, 
ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, 
право на пенсия по чл. 68, ал. 3 КСО се придобива при 
не по-малко от 15 години действителен осигурителен 
стаж и навършена възраст, както следва:. от 1 януари 
2019 г. - 66 години и 4 месеца; от 1 януари 2020 г. - 66 
години и 6 месеца. Предвид гореизложеното, ако на 
посоченото основание придобивате право на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст мнението ни е, че при 
прекратяване на трудовото правоотношение ще имате 
право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ незави-
симо, че право на пенсия сте придобила при условията 
на чл. 68, ал. 3 от КСО, щом като то е придобито преди 
прекратяване на трудовия Ви договор. Преценката 
относно правото на работника или служителя при 
прекратяване на трудовото му правоотношение да по-
лучи обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ се извършва 
от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето 
не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде 
отнесен за решаване от съда

може да се осъществи по всяко време – със съответния 
регистрационен формуляр.

• Всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни 
и от 1 до 31 декември здравноосигурените лица могат 
да променят избора си на общопрактикуващ лекар. Не-
обходимият за целта формуляр за постоянен избор на 
общопрактикуващ лекар се закупува от книжарниците 
за специализирана медицинска документация (инфор-
мация за тях в съответните населени места може да се 
получи от РЗОК). Формулярът може да се изтегли и от 
сайта на НЗОК – www.nhif.bg.

• Здравноосигурено лице, което желае да направи 
нов постоянен избор, представя на новоизбрания об-
щопрактикуващ лекар:

-здравноосигурителната си книжка;
-третия екземпляр от регистрационната форма за 

първоначален избор на общопрактикуващ лекар (в слу-
чай, че не притежава здравноосигурителна книжка);

-попълнен регистрационен формуляр за постоянен 
избор;

• При констатирана от РЗОК трайна невъзможност на 
избрания лекар да оказва първична извънболнична по-
мощ, здравноосигуреното лице има право на нов избор.

• При промяна на настоящия адрес здравноосигуре-
ното лице има право на нов избор на лекар (без това 
да е обвързано със срок).

• Лицата, временно пребиваващи за срок от един до 
пет месеца извън здравния район, в който са осъщест-
вили постоянен избор на общопрактикуващ лекар, мо-
гат да направят временен избор. Това се осъществява 
с формуляр за временен избор на общопрактикуващ 
лекар, който се закупува от книжарниците за специ-
ализирана медицинска документация или се изтегля 
от сайта на НЗОК www.nhif.bg.
При изтичане на срока на временния избор на 

здравноосигуреното лице извън здравния район, в 
който е осъществен постоянният избор, автоматично 
се възстановява последният постоянен избор на общо-
практикуващ лекар.

До 30-ти ноември:
ЗДДФЛ
Деклариране и внася-

не от търговските банки 
и клоновете на чуждес-
транни банки в страната 
на окончателния данък 
по чл. 38, ал. 13 от ЗД-
ДФЛ за доходите от лих-
ви по банкови сметки на 
местни физически лица, 
придобити през пре-
дходния месец.
До 10-ти декември: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
25 ноември - 1 декември 2019г., брой 46

В ХОД Е ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА 
РАЗВЪДНИЦИ НА РИБА И АКВАКУЛТУРИ  
Даде се начало на третия прием на проекти по мярка 

2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакулту-
ри, развиващи устойчиви аквакултури“ от Програмата 
за морско дело и рибарство (2014-2020 г.). Планираният 
бюджет възлиза на 5 487 613 лв., а проектите ще се 
приемат до 17 часа на 3 февруари 2020 г.
Кандидатите  могат 

да бъдат нови произво-
дители, притежаващи 
професионални умения 
и компетентност, кои-
то навлизат в сектора. 
Минималният размер на 
допустимата безвъзмезд-
на финансова помощ за 
едно проектно предложение е 30 000 лв., а макси-
малният - 850 000 лв. Възможното съфинансиране 
е в размер до 50%. За операции, осъществявани от 
предприятия, които не са малки и средни е до 30%.
Допустими за финансиране са инвестиции в из-

граждане на нови басейнови стопанства за развъж-
дане и отглеждане на риба и други водни организми. 
Дейности за възстановяване, реконструкция и модер-
низиране на съществуващи обекти за аквакултури 
също попадат в обхвата на мярката. Финансират се 
и инвестиции за създаването на стопанства за био-
логично производство на аквакултури, включително 
сертифицирането на дейността им и други.
Подаването на проекти се извършва изцяло по елек-

тронен път чрез Информационната система за упра-
вление и наблюдение на Структурните инструменти на 
Европейския съюз в България (ИСУН 2020). Необходи-
мо е използването на квалифициран електронен подпис 
(КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

ФЕРМЕРИТЕ ВЕЧЕ МОГАТ ДА ТЕГЛЯТ УВЕДОМИ-
ТЕЛНИТЕ ПИСМА ЗА АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ
ПЛАЩАНИЯ ОТ ЛИЧНИЯ СИ ПРОФИЛ 

Уведомителните писма за извършените плащания 
по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 
2007-2013 за кампания 2017 вече са публикувани в 
системата за електронни услуги (СЕУ) – https://seu.
dfz.bg , съобщиха от ДФ „Земеделие“.
Земеделските стопани, ре-

гистрирани в системата, имат 
достъп до публикуваните писма 
от личният си профил. До там се 
стига от основното меню „Адми-
нистрация“ – секция ”Справки” 
– поле „Кореспонденция“. При 
изтеглянето на уведомителното 
писмо, то се счита за връчено, като от следващият 
ден, започва да тече 14-дневен срок, в който при не-
съгласие, бенефициентите на ДФЗ могат да обжалват 
писмата по реда на чл.81 и чл.133, ал.1 от АПК.
Бенефициентите, които все още нямат активиран 

достъп (регистрация) в СЕУ на ДФЗ, могат да полу-
чат уведомителните си писма в областната дирекция 
на фонда по адрес на регистрация (за ЮЛ и ЕТ) или 
постоянен адрес (за ФЛ).
Чрез дигитализация на системите си ДФЗ в рамките 

на 2 месеца навакса двугодишното забавяне в пре-
доставянето на хартиен носител на уведомителните 
писма. Електронизацията на системите осигурява 
бърза и сигурна комуникация с бенефициентите.
Припомняме, че кандидатите по схемите и мерките 

на директните плащания, ще получават вече онлайн 
уведомителните си писма за извършените оторизации 
и преведени средства от ДФ „Земеделие“ – Разплаща-
телна агенция. Писмата се публикуват в Системата за 
електронни услуги (СЕУ), която е позиционирана на 
официалната интернет страница на фонда.

 
ИЗБОР НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР  

• Здравноосигурените лица имат право свободно да 
избират лекар в лечебно заведение за първична извън-
болнична медицинска помощ (ПИМП), както и лекар 
по дентална медицина (зъболекар) в лечебно заведение 
за извънболнична дентална помощ (ИДП) на терито-
рията на цялата страна. Изборът на лицата е личен.

• За малолетни и непълнолетни лица, както и за по-
ставени под пълно или ограничено запрещение лица, 
изборът се извършва от техните родители и настой-
ници, съответно - със 
съгласието на техните 
родители и попечители.

• Здравноосигуреното 
лице упражнява правото 
си на избор, като по-
пълва регистрационен 
формуляр за първонача-
лен избор на общопрактикуващ лекар и го представя 
на избрания нов лекар. Формулярът за първоначален 
избор на общопрактикуващ лекар се предоставя без-
платно от районната здравноосигурителна каса по 
местоживеене (РЗОК). Той може да се изтегли и от 
сайта на НЗОК – www.nhif.bg.

• За новородените деца - до даване на ЕГН и по-
лучаване на здравноосигурителна книжка, в регис-
трационния формуляр за избор се вписват номерът 
на съобщението за раждане на детето, както и регис-
трационният номер на лечебното заведение, от което 
произтича съобщението.

• Първоначален избор на общопрактикуващ лекар 

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 НОЕМВРИ и ДЕКЕМВРИ 2019г.

 Въпрос: Служител работи на срочен трудов 
договор. Работодателят възнамерява да му пред-
ложи постоянен трудов договор. Възможно ли да 
се сключи допълнително писмено споразумение на 
основание чл. 119 КТ или трябва да се приложи 
чл. 69 КТ и да не подписва споразумение?
Отговор: Срочен трудов договор може да бъде 

превърнат в безсрочен по два начина: по силата на 
закона (чл. 69 Кодекса на труда (КТ)) и ако бъде 
подписано допълнително споразумение между стра-
ните по трудовия договор (чл. 119 от КТ).
Разпоредбата на чл. 119 от КТ изрично предвиж-

да, че изменение на трудовото правоотношение се 
допуска по писмено съгласие между страните. Това 
означава, че с допълнително писмено споразуме-
ние  на основание чл. 119 от КТ страните могат да 
изменят всеки от елементите на съдържанието на 
съществуващ между тях трудов договор (длъжност, 
срок, трудово възнаграждение и др.).
Няма пречка допълнително писмено споразумение 

по чл. 119 от КТ да бъде подписано преди изтичане 
срока на срочен трудов договор и с него да се угово-
ри, че трудовият договор от срочен става безсрочен.
Ако страните не са подписали допълнително 

споразумение срочният трудов договор може да се 
превърне в безсрочен  по силата на закона (чл. 69 от 
КТ), ако работникът или служителят продължи да ра-
боти след изтичане на уговорения срок 5 или повече 
работни дни. Дори и в тази хипотеза, ако е сключено 
допълнително споразумение, то няма да е незаконно.

 
Въпрос: Лице по трудов договор от 13г. при 

един и същ работодател се е възползвало от 
правото си на пенсиониране по реда на чл.68 ал.3 
от КСО. Лицето ще подава молба за напускане. 
Работодателят дължи ли обезщетение по чл. 
222,ал. 3 от КТ?
Отговор на МТСП: Разпоредбата на чл. 222, ал. 

3 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че когато 
трудовият договор на работника или служителя бъде 
прекратен, след като е придобил право на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст, той има право на 
обезщетение. Размерът му за срок от 2 или 6 месеца 
се определя от обстоятелството дали работникът 
или служителят е работил или не при един и същ 
работодател през последните 10 години от трудовия 
си стаж. Работникът или служителят има право на 
обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратя-
ване на трудовия му договор с работодателя, неза-
висимо от основанието за прекратяването. Другото 
установено от закона изискване е към тази дата 
работникът или служителят да е придобил право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст. Правото на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива 
съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО). 
Общите изисквания за придобиване право на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст за работещите при 



ПРАВИЛА ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
ПРИ ИЗГАРЯНЕ    

За да намалите страданието на човека и да сведете до 
минимум последствията от такова нараняване, трябва да 
знаете правилата за първа помощ
Изгарянето е вид увреждане, както на кожата, така и на 

меките тъкани. То може да бъде причинено от излагане 
на високи температури или на химикали.
Има няколко степени на увреждане, но дори и леките 

изгаряния са много болезнени.
За да намалите страданието на човека и да сведете до 

минимум последствията от такова нараняване, трябва 
да знаете правилата за първа помощ. Неправилните 
действия могат лесно да влошат ситуацията и да удължат 
страданието.
Първа помощ
В никакъв случай не 

трябва да мажете тер-
мичните увреждания с 
олио или масло. Полу-
ченият филм няма да 
позволи на тялото да се 
охлади.
А това е първата задача 

при изгаряния. Именно 
елиминирането на при-
чината и понижаването на температурата на кожата 
е значението на първата помощ, която може да бъде 
оказана на пострадалия. Охладете изгореното място със 
студена течаща вода.
При изгаряния с вряла вода, огън или горещи предмети 

това е най-правилният начин за увеличаване на топлоп-
редаването на кожата.
Само след това могат да се използват специални ле-

карства против изгаряне. Действието им е насочено към 
дезинфекция и анестезия на зоната на увредената кожа. 
При малки изгаряния може да се справите и без помощта 
на лекар. При големи и сложни изгаряния трябва да се 
лекувате в болница.
Кога е забранено изплакването на засегнатата зона 

с вода?
Бъдете много внимателни при химически изгаряния. 

Например мястото на увреждане на кожата от негасена 
вар никога не трябва да се мокри. Същото се отнася и 
за съединенията на органичния алуминий. При най-ма-
лък контакт с вода тези вещества стават няколко пъти 
по-активни.
Първо, трябва да почистите областта на кожата от ве-

ществото. Това се прави най-добре с памучен тампон или 
мека марля, напоена с растително масло. Когато хими-
ческото вещество се отстрани от раната, тя трябва да се 
третира с 5% разтвор на оцетна или лимонена киселина.
Изгарянето след контакт с алуминиеви съединения 

може да бъде обработено с безоловен бензин или керо-
син. А след като фенолът навлезе в тъканите, е необхо-
димо да се отмият остатъците му с 4% етилов алкохол.
Фосфорната киселина е не по-малко опасна. След кон-

такт с кожата незабавно отстранете парчетата фосфор и 
измийте повредената зона с 5% разтвор на меден сулфат 
или калиев перманганат

ТРЯБВА ЛИ ДА УЧИМ ДЕТЕТО СИ
КАК ДА ГАЛИ КУЧЕТО?  

Децата си приличат с домашните любимци по това, че 
са съвсем непосредствени в общуването, проявяват от-
крито своите симпатии към другите и обичат да получа-
ват и дават ласки. Затова ако си вземете куче за домашен 
любимец, то със сигурност ще се сприятели най-напред 
с децата в дома, тъй като 
инстинктивно ще усети 
близостта с тях в проявите 
на обич. 
Лаещият питомец и дете-

то могат да бъдат нераздел-
ни, но малкият човек е въз-
можно да наруши добрия 
контакт с бурни изблици на 
привързаност, несъобразе-
ни с настроението и желанието на четириногия си при-
ятел. Затова трябва да научим детето как да гали кучето.
Най-важното нещо, което всеки малък стопанин на 

куче трябва да разбере и приеме е, че не бива да гали жи-

вотното насила. Рязката граница между играчка и жив 
домашен любимец трябва да се постави веднага, за да 
се избегнат неприятни моменти и за двете страни.
Друго нещо, което детето трябва да научи, е, че има 

места по тялото на кучето, които не трябва да докосва. 
Лесно е да му се обясни и покаже къде обича да бъде 
галено кучето. Мястото между ушите ще му достави 
огромно удоволствие. 
Галенето на кучето с леки движения по хълбоците 

също се приема добре. Всички обичат да бъдат галени и 
между очите, стига да не се докосват косъмчетата око-
ло тях. Мястото около муцунката, по гърдите и шията 
също е любимо. 
Почесването под брадичката не отказва почти никой 

домашен любимец, но трябва да се има предвид, че 
всяко куче е индивидуалност и има различни предпо-
читания. Едни харесват повече ласките по главата, дру-
ги предпочитат допира по хълбоците. Има дори кучета, 
които обичат да ги чешат по корема.
Каквито и предпочитания да има домашният питомец, 

едно е общото при всички случаи - движенията трябва 
да бъдат леки и спокойни. Към животното не бива да 
се подхожда фронтално. При общуването трябва да му 
говори с благ тон. Добре е да се наблюдава как кучето 
приема ласките. Ако проявява нетърпеливост или гла-
вата му е наведена, а ушите клепнали, значи това не му 
харесва и детето трябва веднага да прекрати галенето.
Всички тези умения ще помогнат за добрия кон-

такт с домашния питомец, защото натрапените лас-
ки подриват доверието на животното и то ще избягва 
контактите с детето.

КАКТУСИТЕ ЗИМУВАТ НА ХЛАДНО И СУХО
За да запазят своите красиви форми и да цъфтят 

редовно, кактусите се нуждаят от по-специапна под-
готовка и грижи през зимата. Общото правило е, че 
през зимата те се съхраняват при по-ниски темпера-
тури и без поливане. Стаите, в които ще съхранявате 
кактусите, не трябва да са много топли. Необходими 
са сравнително ниски температури, които са различ-
ни за отделните видове. Така например кактусите от 
род Coryphanta, Opuntia и др. се съхраняват през зи-
мата при температура 5-8°С без поливка, а тези от 
род Aporocactus, Astrophytum, Echinofossulocactus 
и др.- при температура 14-16°С с периодично нав-
лажняване. Някои, като 
тези от род Pyrrhocactus, 
издържат до -10°С, кое-
то значи, че те могат да 
зимуват при много по-
ниски температури от 
стайните.
Обърнете внимание на 

т. нар. епифитни зимно 
цъфтящи кактуси от род 
Rhypsalis и Zygocactus, 
познат у нас под назва-
нието коледник - при тях покоят е през септември 
- октомври, когато поливният режим е минимален 
и се засилва постепенно през ноември, за да могат 
през зимния период да цъфнат обилно.
Много често има затруднения в намирането на 

подходящо място за съхранение на кактусите през 
зимата, особено ако колекцията е по-голяма. В този 
случай може да се постъпи така -избират се растени-
ята от тези родове, които не се нуждаят от поливка 
през зимата. Изваждат се от саксиите. Почиства се 
част от почвата, без тази около корените. Увива се в 
суха хартия всеки кактус поотделно и се нареждат в 
щайги или други съдове на няколко реда. Така под-
готвени, кактусите могат да се съхраняват в мазета 
или тавански помещения, където температурата не 
пада под 0°С. Не се страхувайте, ако напролет забе-
лежите, че много от тях са увяхнали и деформирани 
- засадени отново, те много бързо се възстановяват 
и развиват нормално.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЧЕРВЕНОТО ЦВЕКЛО - ЗА ХУБОСТ, 
ЗДРАВЕ И КОМФОРТ 

Виждаме го и зиме, и лете по пазарите. Казваме си 
че е много полезно и го подминаваме. Грешка, защо-
то то е много вкусно, освен че е приятел на всички 
човешки органи - бих казала, и мъжки, и женски. 
Пълно е с витамини, микроелементи, най-добрият 
чистач на организма от вредни вещества. Снижава 
стреса, добър е със сърцето, стомаха, червата, черния 
дроб и какво ли още 
не. На жените помага 
в критичните дни и 
климакса, и то по-до-
бре от синтетичните 
хормони, които док-
торите предписват. 
Мъжете стават по-
силни и полово ак-
тивни, а и простатата им е защитена, ако ядат цвекло.
Такава е славата на цвеклото още от времето на 
арабите и персите, а за древните гърци и римляни 
то било задължителен елемент от рационалното 
хранене. Хипократ многократно го споменава като 
лечебно средство за всякакви болести.
Да видим къде се прилага освен в посочените вече 
случаи.
На първо място - за понижаване на кръвното и 
холестерина при хипертоници. Бетаинът, който 
се съдържа в него, помага при болести на черния 
дроб. Тъмночервеното цвекло пък укрепва стените 
на капилярите, действа съдоразширяващо, проти-
восклеротично и успокояващо.
Пектините защитават организма от въздействието 
на радиоактивни и тежки метали, предпазват от 
микроорганизми червата и гонят холестерола. Желя-
зото и медта в него помага при анемии, изтощение и 
спад на силите - в този случай пийте 3 пъти дневно 
пресен сок преди хранене. Ако ви боли зъб, то също 
ще помогне. 
Народната медицина препоръчва сок от цвекло при 
ракови болести, а при хрема - сок от варено цвекло 
вместо капки за нос. 
С него обаче трябва да внимават болните от бъбреци 
и трябва да го ограничат. 
В северните страни то се радва на почит и уваже-
ние, наравно с водката. И това не е случайно - чаша 
пресен сок от цвекло, който се пие за разредител, 
помага да останем трезви на масата и затваря вратата 
на махмурлука. Освен това той чудно се съчетава с 
айран или сокове. Полезно познание в случай, че ви 
чака тежка трапеза.
Червеното цвекло е най-издържливият зеленчук 
на света, затова го има целогодишно. Съхранява се 
в хладилник, да не е овлажнено и завито в найлон 
месеци наред без да загние.
Ще познаете добрия екземпляр на пазара, когато 
одраскате кората му - трябва да пусне тъмночервена 
капка сок. Освен това трябва да е гладко и лъскаво. 

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 

07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Габровец с депресия отива при психолог.
Психологът:
- Според мен и Вие като другите пациенти от Габрово 

страдате най-вече заради това, че правите всичко възмож-
но, за да не харчите пари. Това вечно въздържание води 
до вътрешни напрежения, които се натрупват и водят до 
депресия. Препоръчвам Ви шопинг терапия. Изхарчете 
колкото може повече пари, като си купувате всичко което 
Ви хрумне! Това действа безотказно!
След седмица габровецът отива на контролен преглед 

отново тъжен и унил. Психологът:
- Колко пари похарчихте?
- 1000 лева и никакъв резултат!
- Хм! 1000 лв. е доста добра сума за шопинг.и да няма 

никакъв резултат... а какво си купихте?
- 500 евро!.

ХРУПКАВИ КАРТОФИ СОТЕ НА ФУРНА      
Необходими продукти: картофи 

1 кг, масло 2 с.л., червен пипер 1 к.л., 
копър - за поръсване, сол -  на вкус
Начин на приготвяне: Сварява-

ме картофите и ги обелваме.
Нарязваме ги на едри кубчета 

и поставяме в тава, като слагаме 
най-отдолу разтопеното масло. 
Омесваме картофите със солта и 

червеният пипер и ги изсипваме в съда.
Поставяме във фурната и запичаме, докато хванат 

лека коричка.
Вадим сотираните картофи, поставяме в чинии и 

поръсваме с нарязания копър.


